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Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2022 m. balandţio 28 d. 

sprendimu Nr. T-144 

                                                                                                                    

                                                                                       

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. BENDROS ŽINIOS 

 

Įstaigos įsteigimo metai – 1991 m. (reorganizuota į Alytaus moksleivių kūrybos 

centrą); 2002 m. – VšĮ Alytaus jaunimo centras; 2012 m. – Alytaus jaunimo centras. 

Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga. 

Adresas – Tvirtovės g. 3, 62116 Alytus. 

Telefonai – (8 315) 25915. 

Elektroninis paštas – ajc@ajc.lt     

Interneto svetainės adresas – www.ajc.lt   

Įstaigos grupė – neformaliojo švietimo mokykla. 

Įstaigos paskirtis – tenkinti mokinių (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) neformaliojo 

švietimo ir laisvalaikio uţimtumo poreikius. 

  Mokymo kalba – lietuvių. 

Mokymo forma – grupinė (mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis ir 

nuotolinis) ir pavienė (mokymo proceso organizavimo būdai – savarankiškas ir nuotolinis).  

Ugdymo programos – neformaliojo švietimo programa. 

Įstaigoje  dirba 65 darbuotojai:  

1 direktorius; 

1 direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

1 direktoriaus pavaduotojas ūkiui; 

1 metodinio darbo vadovas; 

3 metodininkai; 

42 mokytojai, iš jų: 7 mokytojai ekspertai,10 mokytojų metodininkų, 12 vyresniųjų 

mokytojų, 11 mokytojų, 2 neatestuoti; 

2 akompaniatoriai (1 metodininkas, 1 vyr. mokytojas); 

14 aptarnaujančio personalo darbuotojų. 

 

II. STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant Alytaus jaunimo centro 2021–2023 m. strateginio plano tikslą – 

neformaliojo švietimo kokybės gerinimas, saviraiškos ir laisvalaikio uţimtumo būdų pasiūlos 

plėtra, Alytaus jaunimo centro 2021 metų veiklos programoje numatyti veiklos tikslai ir uţdaviniai: 

I tikslas 

Uţtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką neformaliojo ugdymo(si) procesą. 

Uţdaviniai: 

1. stiprinti metodinę veiklą tobulinant uţsiėmimo vadybą; 

2. skatinti ugdytinių saviraišką; 

3. organizuoti ir vykdyti neformaliojo švietimo veiklos prieţiūrą, ugdomąjį 

konsultavimą; 

4. skatinti nuolatinį mokytojų profesinį tobulėjimą; 

5. tobulinti Alytaus jaunimo centro kokybės įsivertinimo procesą; 

6. uţtikrinti ugdymo aplinkos gerinimo, priemonių įsigijimo ir tinkamo lėšų 

panaudojimo vykdymą. 

mailto:ajc@ajc.lt
http://www.ajc.lt/
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II tikslas 

Plėtoti įstaigos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą ir stiprinti emocinę gerovę.  

Uţdaviniai: 

1. stiprinti bendruomeniškumą ieškant įvairių bendradarbiavimo formų; 

2. didinti tėvų vaidmenį įstaigos gyvenime; 

3. vykdyti socialines, prevencines ir projektines veiklas. 

Alytaus jaunimo centro 2021–2023 m. strateginio plano efekto vertinimo kriterijus 

„Kokybiškas paslaugas gavusių ugdytinių skaičius― pasiektas 100 proc. 

Alytaus jaunimo centro 2021-ųjų metų veiklos plane numatyti veiklos rezultatai 

pasiekti 100 proc., daugelis viršija numatytus vertinimo rodiklius. 

Alytaus jaunimo centro 2021–2023 m. strateginio plano ir 2021 metų veiklos plano, 

2021 metų veiklos programos įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai: 

 

 

ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2021-ŲJŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Proceso ir/ar indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir 

reikšmės 

 

 

 

 

Atsakingi vykdytojai 

Planuota Įvykdyta 

1.  Vaikų ir suaugusiųjų, lankančių neformaliojo 

švietimo uţsiėmimus, skaičiaus augimas  

(lankytojų skaičius) 

 

       1300 

 

1310 

2. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas (mokytojų proc. ir renginių dienų  

sk.) 

 

         300                          

 

 330 

3.  Naujų veiklų pasiūla, kvalifikuotos paslaugos 

(suaugusių ugdytinių skaičiaus uţtikrinimas 

 (vnt.)  

  

          180 

 

180 

4.  Priemonės ugdymo procesui uţtikrinti  

(ugdymo priemonių įsigijimas (tūkst. Eur) 

 

           8,0                                    

 

11,9  

5.  Atnaujinti ir remontuoti įstaigos infrastruktūrą 

(ugdymo aplinkų skaičius (vnt.)                                       3                              

 

   4 

6.      Renginių organizavimas (renginių sk.)                           50                106                 

               

  7.      Įstaigos dalyvavimas šalies bei tarptautiniuose              50                154 

           renginiuose (renginių sk. vnt.) 

  8.     Dalyvavimas respublikiniuose ir tarptautiniuose  

          projektuose (projektų sk.)                                                  5                    7  

 9.      Organizuoti metodines dienas Alytaus jaunimo centro     2                    2  

          pedagoginei bendruomenei 

10.     Organizuoti edukacinius bei bendruomeniškumo             2                     2  

          stiprinimo seminarus 

11.     Uţtikrinti IT, saugos sistemų funkcionavimą                   7,0                  7,0 

          (tūkst. Eur)    

 
 

 

 

 

 

 



3 

 

III. ALYTAUS JAUNIMO CENTRO 2021–2023 METŲ STRATEGINIO PLANO 

 2021 M. VEIKLOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

Priemonė, veikla, 

rodiklis 

Planas Pasiektas rezultatas 

Tikslas 1. Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką neformaliojo ugdymo(si) procesą, tenkinti 

paslaugos gavėjų poreikius 

Mokinių skaičius 1300 100 proc. (1310–2021 m. gruodţio 31 d. duomenimis). 

Paslaugos gavėjų 

poreikių tenkinimas, 

mikroklimato, mokinių 

savijautos vertinimas 

 

 

 

 

 

Darbuotojų 

psichosocialinių rizikos 

veiksnių vertinimas 

85 proc. 

 

 

 
 

 

 

 

Kai > 50 

proc. 

apklaustųjų 

nesutinka su 

teiginiais, 

nustatoma 

nepriimtina 

rizika  

97 proc. ugdytinių tėvų (rezultatas pagerintas 3 proc.) 95 

proc. darbuotojų (rezultatas pagerintas 1 proc.) labai 

gerai ir gerai vertina įstaigos mikroklimatą,  

92 proc. mokytojų, 91 proc. tėvų teigia, kad įstaigoje 

visiems gerai ţinomos taisyklės, kurios palengvina 

bendruomenės gyvenimą. 100 proc. mokytojų teigia, 

kad įstaigos ugdytiniai apie Jaunimo centrą ir mokytojus 

atsiliepia teigiamai.  

95 proc. tėvų mano, kad jų vaikai įstaigoje yra saugūs. 

Nustatyta priimtina rizika. 

Ugdytinių pasiekimai: 

meninės krypties šalies ir 

tarptautinių konkursų, 

festivalių 1–3 vietų 

laimėtojų skaičius 

100 231 ugdytinis tapo šalies ir tarptautinių konkursų ir 

konkursų-festivalių laureatais, laimėtojais, prizininkais. 

Juos parengė 17 mokytojų. 

Kolegialaus grįţtamojo 

ryšio mainų „Kolega-

kolegai― stebėtų 

uţsiėmimų skaičius 

50 proc. 30 mokytojų (68 proc.) pasirinktinai stebėjo kolegų 

uţsiėmimus, aptarė rezultatus, pastebėjimais ir 

patirtimis dalijosi metodinėse grupėse. 

Atvirų, integruotų 

uţsiėmimų skaičius 

10  21 mokytojas pravedė 20 atvirų uţsiėmimų, renginių bei 

aptarė juos metodinėse grupėse. 

30 mokytojų stebėjo atviras veiklas, dalyvavo 

refleksijos pokalbiuose. 

Organizuotų metodinių 

dienų pedagoginei 

bendruomenei skaičius 

2 Organizuotos 2 metodinės dienos. Viena iš jų skirta 

nuotolinio darbo organizavimui, iššūkiams ir 

galimybėms, pasidalijimui patirtimi. 

Įgyvendinant 

pedagoginės veiklos 

prieţiūros planą, 

mokytojų vestų stebėtų 

uţsiėmimų, renginių  

skaičius 

50 Stebėti 58 uţsiėmimai, renginiai, organizuoti 48 

pedagoginių darbuotojų kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. 

Aptartos stipriosios uţsiėmimų, renginių organizavimo 

pusės, nustatytos uţsiėmimo tobulintinos sritys, 

numatyti veiksmai, suteiktas grįţtamasis ryšys. 

Vykdyti mokytojų 

atestaciją, teikti 

konsultavimą ir pagalbą 

besirengiantiems 

atestuotis mokytojams 

3 Įgyvendinta 2021 m. mokytojų atestacijos programa, 

atestuoti 3 mokytojai. 
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Rengti mokymo ir 

mokymosi priemones, 

vaizdo pamokas 

nuotoliniam ugdymui 

Ne maţiau 

5 

Parengtos 4 mokomosios priemonės fotografijos, 

vokalo, fortepijono ir gitaros programų uţsiėmimams, 

sukurta 16 vokalo, fotografijos ir mušamųjų instrumentų 

programų vaizdo uţsiėmimų. 

Mokytojų dalis, 

dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose (dienų sk.) 

 

 

75 proc.  

150 dienų 

100 proc. mokytojų 330 dienų dalyvavo kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose.  

95 proc. mokytojų teigia, kad vadovo valdymo veikla 

yra aiški, daro motyvuojantį poveikį mokytojams. 

97 proc. teigia, kad vadovybė reikalauja iš mokytojų 

kryptingo profesinių kompetencijų tobulinimo ir skatina 

šį procesą. 

Darbuotojų veiklos 

vertinimas, metinių 

pokalbių su 

pedagoginiais 

darbuotojai skaičius 

100 proc. 100 proc. darbuotojų įvertinti veiklos rezultatai, 

numatytos ateinančių metų uţduotys, aptartos veiklos 

tobulinimo sritys ir pasiekti rezultatai. 

Microsoft Office 365 

programą naudojančių 

mokytojų dalis 

100 proc. 100 proc. mokytojų, administracijos darbuotojų turi 

asmenines paskyras. Kiekvienas įstaigos darbuotojas 

turi Office 365 paskyrą, įvykę 2 apmokymo dirbti 

sistema renginiai: seminaras „Office 365 galimybės 

nuotoliniam ugdymui(si)―, „Office 365 galimybių 

analizė―, vykdytos individualios konsultacijos. 

Vaikų, dalyvaujančių 

socialinio emocinio ir 

finansinio raštingumo 

programoje „Aflatoun―, 

skaičius 

150 Į 8 neformaliojo vaikų švietimo programas integruota 

socialinio emocinio ir finansinio raštingumo programa 

„Aflatoun―. Programoje dalyvauja 280 ugdytinių. 

Ugdytos socialinės emocinės kompetencijos. 

Vaikų, dalyvaujančių 

programoje „Darni 

mokykla― skaičius 

50 Programos „Darni mokykla― įgyvendinimui sukurta 

darbo grupė, organizuotos veiklos aplinkosaugos 

temomis pagal programos veiklos planą. Ugdomos 

ekonominio naudingumo, aplinkosaugos kompetencijos. 

Programoje dalyvauja 60 mokinių, 5 mokytojai. 

Taikomos mokesčio uţ 

ugdymą lengvatos 

100 Mokesčio uţ ugdymą lengvatos suteiktos 117 ugdytinių. 

Gabių ir talentingų vaikų 

ugdymo programų 

vykdymas 

2 Vykdytos 2 gabių ir talentingų vaikų ugdymo 

programos: miuziklas ,,Mamma  Mia―, lengvosios 

muzikos orkestras-grupė ,,Feels―. 

Dramos studija „Skrajokliai― ir vadovai  

I. Ivanauskienė. J. Gaiţauskas 2021 m. pelnė Lietuvos 

nacionalinio kultūros centro apdovanojimą „Aukso 

paukštė― uţ aktyvią veiklą, meninius laimėjimus, 

kūrybos procesus. 

Lengvosios muzikos orkestras-grupė ,,Feels― uţmezgė 

ryšius su Kaišiadorių kultūros centro jaunimo muzikos 

grupe „ JAZZ-GOULASH―, dalyvavo kviestiniuose 

koncertuose. 

Organizuotų renginių ir 

dalyvauta miesto, 

regiono, šalies, 

tarptautiniuose 

renginiuose skaičius 

 

100 Organizuota 106 renginiai, dalyvauta 154 miesto, 

regiono, šalies, tarptautiniuose kontaktiniuose ir 

nuotoliniuose renginiuose. 
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Projektų, skirtų 

ugdymosi kokybės, 

saviraiškos tenkinimui, 

skaičius 

3–5 1. Parengtas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų 

projekto „Tarpkultūrinis Alytaus ir Giţycko jaunimo 

dialogas: bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo 

bendraujant plėtojimas―. Negautas finansavimas.  

2. Projektu „Iš praeities į dabartį‖, minint Punsko 

Lietuvių kultūros namų 65-metį, puoselėjama ir 

stiprinama lietuvių kultūra bei tautinis tapatumas 

Punsko krašte. Projektas finansuotas Kultūros rėmimo 

fondo lėšomis iš programos „Globali Lietuva. Idėjos 

sklaida―. Projektas tęstinis. 

3. Tęstinis Alytaus jaunimo centro ir Dublino „Keturių 

vėjų― lituanistinės mokyklos bendradarbiavimo 

projektas. 

4. Įgyvendinamas Erasmus+ programos projektas 

„CultuRE:imagined―, kurio tikslas – sukurti metodus, 

kuriais būtų galima paversti kultūros paveldą labiau 

matomą ir įtraukti jaunimą į vietos kultūrinę veiklą. Šis 

projektas suteiks jaunimui galimybę aktyviai dalyvauti 

tarptautinėje veikloje ir įgyti naujų įgūdţių. Jaunimo 

grupės turės lemiamą vaidmenį planuojant ir 

įgyvendinant kultūrinę veiklą. 

Lietuvos, Ispanijos ir Suomijos jaunimo grupės 

dalyvauja nuotolinėse mokymų sesijose, kuriose 

susipaţins su projekto veiklomis, kolegomis, išgrynins 

savo idėjas kartu su Bond Street teatro (JAV) komanda, 

mokysis projekto valdymo ir laiko planavimo įgūdţių. 

5. 2021 m. Alytaus jaunimo centras tapo partneriu ES 

programos „Europa piliečiams― miesto tinklų priemonių 

paprogramės projekte „Kultūrų mainai― (La 

Transmission). Projekto tikslas – skatinti jaunimo ir kitų 

tikslinių grupių diskusijas apie Europos ateitį, spręsti ir 

aptarti jaunų ţmonių poţiūrį, mokytis kelti susijusias 

problemas. Kasmet  Lošo (Prancūzija) mieste asociacija 

„Europe en Berry–Touraine― sukviečia partnerius iš 20  

įvairių Europos Sąjungos šalių  partnerinių organizacijų. 

6. Jaunieji ţurnalistai kartu su profesionaliais 

ţurnalistais iš LRT ir medijų profesionalų komanda 

NARA  dalyvauja 7 mėn. mentorystės programoje  

„Ţurnalistikos laboratorija―. 

7. Įgyvendintas projektas „Mokyklos darbuotojų, 

koordinuojančių IKT veiklą kompetencijų tobulinimas― 

8. Parengtos ir pateiktos 4 paraiškos projektinės veiklos 

finansavimui. 

Vaikų vasaros poilsio 

organizavimas  

1 Organizuotos 4 vasaros poilsio stovyklos: 

1. Alytaus miesto savivaldybės finansuota ir organizuota 

vaikų dienos stovykla „Vasara su AJC―; 

2. Bendradarbiaujant su Aktyvių tėvu klubu, 

organizuota tradicinė kultūrinė-poilsinė dainų ir šokių 

ansamblio „Tarškutis― stovykla; 

3. Įgyvendinta šokių studijų „Vakarė― ir „Rūta― šokio 

stovykla „Nerk į meną―; 

4. Šokių studijos „Tau― senjorų grupės organizuota 
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vasaros uţimtumo stovykla. 

Atnaujintų ugdymo 

patalpų/erdvių skaičius 

3 Atnaujintos 4 ugdymo erdvės: 

naujai įrengti siuvimo ir dizaino studijos  ir 4 darbo 

vietų kabinetai, atnaujinta maţoji choreografijos salė, 

suremontuota 1 persirengimo patalpa. 

 

IV. FINANSAI, MATERIALINĖS BAZĖS TURTINIMAS, ŪKINĖ VEIKLA 

 

Alytaus jaunimo centro dalininkė (savininkė) yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimu Nr. T-180 Alytaus jaunimo centrui 

perduotas nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas iš savivaldybės biudţeto, kuris yra lygus 

29 eurams. 

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2021 metus: 

1. Savivaldybės biudţeto lėšos švietimo programos vykdymui – 737 345 eurai, iš jų: 

1.1. finansuoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą Jaunimo centre – 594 134 

eurai; 

1.2. uţtikrinti Alytaus jaunimo centro aplinkos išlaikymą – 137 211 eurų; 

1.3. vaikų dienos poilsio stovykla „Vasara su AJC― – 6 000 eurų. 

2.  Valstybės biudţeto lėšos, gautos iš Uţimtumo tarnybos, skirtos darbuotojų darbo 

uţmokečiui prastovų metu – 47 634 eurai. 

3. VMI pervestos 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio lėšos – 620 eurų. 

4. ES lėšos, skirtos projekto vykdymui – 4 047 eurai. 

5. Įstaigos veiklos pajamos per finansinius 2021 metus: 

5.1. iš veiklos, gautos tenkinant viešuosius interesus – 85 598  eurai: 

5.1.1. uţ suteiktas neformaliojo ugdymo paslaugas – 85 344 eurai; 

5.1.2. uţ suteiktas naudojimosi patalpomis paslaugas, instrumentų nuomą – 254 eurai. 

6. Informacija apie įstaigos 2021 metais įsigytą ir nurašytą ar kitaip gautą ar perleistą 

ilgalaikį turtą per finansinius metus: 

6.1. uţ įstaigos veiklos pajamų lėšas įsigyta materialiojo ilgalaikio turto uţ 11 972 

eurus; 

6.2. iš Alytaus miesto savivaldybės administracijos gauta materialiojo ilgalaikio turto, 

perduoto valdyti, naudoti ir disponuoti juo pasitikėjimo teise uţ 10 067 eurus; 

6.3. 2021 metais netinkamo naudoti ilgalaikio turto nurašyta uţ 8 436 eurus. 

7.  Įstaigos sąnaudos per finansinius metus: 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudų pavadinimas Finansuojamos 

sąnaudos, Eur 

Įstaigos sąnaudos, Eur 

1. Darbo uţmokesčio ir socialinio 

draudimo 

788 971    1 289 

2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos    5 766    9 404 

3. 

 

Komunalinių paslaugų ir ryšių: 

- šildymo  

- elektros energijos 

- vandentiekio ir kanalizacijos 

- kitų komunalinių paslaugų 

- ryšių 

    — 

    — 

    — 

    — 

    — 

    — 

 22 280 

 11 527  

   6 338   

      664 

   1 667 

   2 084 

4. Komandiruočių        901    3 635 

5. Transporto     1 200       353 

6. Kvalifikacijos kėlimo    —    4 427 

7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo    —  10 953 

8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų    —          4 
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9. Sunaudotų atsargų savikaina    2 322  13 308 

10. Kitų paslaugų    3 748  29 789 

11. Kitos    —      750 

Iš viso: 802 908  96 192 

  

8. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradţioje – 70 darbuotojai, metų 

pabaigoje – 65 darbuotojai. 

9. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo 

uţmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms – 34 702 eurai: 

9.1. išlaidos darbo uţmokesčiui sudarė  – 33 144 eurai; 

9.2. socialinio draudimo įmokoms – 825 eurai; 

9.3. išlaidos komandiruotėms, kvalifikacijos kėlimui – 733 eurai. 

10. Įstaigos išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo uţmokesčiui ir kitoms 

kolegialių organų narių išmokoms nėra. 

Įstaiga kolegialių organų neturi. 

11. Įstaiga, išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, 

nepatyrė. 

 

 

 

 

Alytaus jaunimo centro direktorė                                                                            Jūratė Treigienė 


